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Próba ujednolicenia prawa prywatnego 
międzynarodowego państw słowiańskich

Obowiązywanie w poszczególnych państwach odmiennych praw wywołuje potrzebę 
rozgraniczenia zakresów ich zastosowania. W sferze przepisów regulujących stosunki spo-
łeczne metodą cywilistyczną zadanie to jest realizowane przez normy kolizyjne zaliczane 
do odrębnej gałęzi prawa, tradycyjnie zwanej prawem prywatnym międzynarodowym. 
W normach tych określone są okoliczności wskazujące prawo, które powinno być zasto-
sowane w sprawach objętych hipotezą danej normy (tak zwane łączniki). Wystąpienie 
w konkretnej sprawie okoliczności będącej faktycznym odpowiednikiem łącznika przewi-
dzianego w normie kolizyjnej miarodajnej dla tego rodzaju spraw uzasadnia zastosowanie 
wyznaczonego na podstawie tej normy prawa merytorycznego.

Ideałem byłoby, gdyby niezależnie od tego, w którym państwie rozpatrywana jest 
sprawa cywilna, podstawę jej rozstrzygnięcia stanowiło to samo prawo. Osiągnięcie 
tego ideału byłoby możliwe, gdyby sądy wszystkich państw dokonywały ustalenia pra-
wa właściwego na podstawie takich samych norm kolizyjnych. W rzeczywistości jest 
jednak inaczej, bowiem wbrew sugestii płynącej z użytego w nazwie tej gałęzi prawa 
przymiotnika „międzynarodowe” normy tworzące tę gałąź powstają w wyniku działal-
ności organów poszczególnych państw i należą wyłącznie do systemu prawnego każdego 
z nich. Wskutek tego obowiązujące w poszczególnych państwach normy prawa prywat-
nego międzynarodowego mają odmienną treść. Różnice dotyczą zarówno ukształtowania 
zakresów (hipotez) tych norm, jak doboru łączników wskazujących prawo właściwe dla 
spraw objętych zakresami tych norm. Co więcej – stopniowe zwiększanie liczby państw, 
w których prawo prywatne międzynarodowe jest regulowane ustawowo, i rozszerzanie 
zakresu tej regulacji utrwala wewnątrzkrajowy charakter tych norm. Jednakże równolegle 
z tym procesem dostrzec można coraz silniejsze dążenie do ujednolicenia norm prawa 
prywatnego międzynarodowego, jeżeli nie w skali globalnej, to przynajmniej w pewnych 
grupach państw, które łączy podobieństwo tradycji i kultury prawnej albo wspólne intere-
sy gospodarcze i polityczne. Dążenie to od dawna znajdowało wyraz w wypowiedziach 
przedstawicieli doktryny1, a także w uchwałach zjazdów, stowarzyszeń i organizacji praw-

1 W tym kontekście przypomnieć warto pracę Lucjana Wronowskiego (1847–1902): O potrzebie kodexu 
międzynarodowego dla stosunków prywatnych, Warszawa 1868, w której napisano (s. 5, 6): „Brak kode-
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niczych. Jego konkretnym przejawem są projekty „ponadnarodowego” prawa prywatnego 
międzynarodowego, opracowywane przez poszczególnych uczonych, a potem również 
przez organizacje pozarządowe i międzynarodowe. Takie projekty mogą stać się prawem 
obowiązującym w dwojaki sposób, mianowicie albo przez wydanie w kilku państwach 
ustaw zawierających przepisy tej samej treści, albo przez zawarcie umowy międzyna-
rodowej, ustanawiającej normy kolizyjne przeznaczone do bezpośredniego stosowania 
w państwach będących stronami danej umowy. W tym ostatnim przypadku istotne jest, 
aby wyrażony w normie kolizyjnej nakaz stosowania prawa nie był ograniczony tylko 
do prawa umawiających się państw; w przeciwnym bowiem razie normy zamieszczone 
w umowie międzynarodowej nie mogłyby całkowicie wyłączyć stosowania norm pocho-
dzenia wewnątrzkrajowego, a to prowadziłoby do zwielokrotnienia liczby obowiązują-
cych norm kolizyjnych i wywoływałoby potrzebę rozstrzygania powstałych w związku 
z tym kolizji. Podkreślić jeszcze trzeba, że samo wydanie w kilku państwach tak samo 
brzmiących przepisów, a nawet ich wejście w życie, nie oznacza jeszcze, że tym samym 
doszło do rzeczywistego ujednolicenia treści obowiązujących w tym państwie praw. Do 
tego konieczne jest jeszcze stworzenie mechanizmu zapewniającego, że przepisy te we 
wszystkich tych państwach będą jednolicie interpretowane i stosowane. 

W tym szkicu chciałbym przedstawić niemal zapomniany epizod starań o ujednolice-
nie prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w państwach słowiańskich, 
odrodzonych lub powstałych po pierwszej wojnie światowej. 

Podczas odbywającego się w 1930 roku w Bratysławie III zjazdu prawników czeskich 
i słowackich zaproszona nań delegacja polska zaproponowała nawiązanie ściślejszej 
współpracy prawników państw słowiańskich. Inicjatywa ta zaowocowała pomysłem 
zwołania międzynarodowego zjazdu naukowego prawników słowiańskich2. Zjazd taki 
odbył się w dniach 8–10 września 1933 roku w Bratysławie3. W zjeździe uczestniczy-
li prawnicy z Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii i Polski, zarówno naukowcy, jak 
praktycy. Prawnicy polscy, mimo stosunkowo niewielkiej liczby (około 80 uczestników 
wobec ogólnej liczby ponad 1500 uczestników) odegrali podczas zjazdu ważną rolę jako 
referenci4 i koreferenci. Obrady prowadzone były w 10 sekcjach, a ich przedmiotem było 

xu międzynarodowego dla stosunków prywatnych, któryby wszystkie zasady stosowania przepisów jedne-
go kraju w kraju drugim zestawiwszy, przyjętym i ogłoszonym został przez wszystkie narody jako prawo 
obowiązujące w każdym kraju i prywatnych i sądy; jest więc widocznym niedostatkiem i stroną ujemną 
dziedziny prawodawczéj, tak zresztą pod innymi względami bogatéj. Niepewność co do tego, jaki przepis 
będzie do mnie zastosowanym, równa się często zupełnemu brakowi prawa, a w każdym razie do wymiaru 
sprawiedliwości nie dopomaga”.

2 Zob. informacje ogłoszone w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” (dalej: RPEiS) 
1932, z. 1, s. 224–245, z. 3, s. 849–853, 1933, z. 1, s. 231– 232, z. 2, s. 534–535, w „Palestrze” 1933, z. 5–6, 
s. 449–451 oraz w „Przeglądzie Prawa i Administracji imienia Ernesta Tilla” (dalej: PPA), 1933, s. 165–166 
(w podpisanej przez redakcję notatce wyrażone zostało przekonanie, że „do myśli prawniczej romańskiej, nie-
mieckiej i anglosaskiej może i powinna się obecnie dołączyć myśl prawnicza słowiańska”, a zadaniem praw-
ników słowiańskich jest „szlachetne współzawodnictwo z innymi narodami w pracy nad rozwojem prawa”) .

3 R. Longchamps, I Zjazd Prawników Słowiańskich w Bratislawie, PPA 1933, s. 335–348. W artyku-
le tym zostały przytoczone teksty wszystkich rezolucji uchwalonych przez zjazd. Sprawozdania ze zjazdu 
zostały ogłoszone także w innych polskich czasopismach prawniczych, między innymi „Gazecie Sądowej 
Warszawskiej”, „Głosie Sądownictwa” i „Palestrze”.

4 Referentami byli: R. Longchamps de Berier (Ujednostajnienie prawa obligacyjnego państw słowiań-
skich), J. Sułkowski (Ujednostajnienie prawa wekslowego w państwach słowiańskich), E. Rapaport (Udział 
czynnika obywatelskiego w procesie karnym państw słowiańskich), L. Ehrlich (Wspólne zasady nabywania 
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łącznie 15 zagadnień omówionych w referatach przedstawionych uczestnikom prac sekcji. 
W ostatnim dniu Zjazdu jednomyślnie uchwalono wszystkie rezolucje, przygotowane 
podczas obrad sekcji. 

Problematyka prawa prywatnego międzynarodowego stanowiła główny przedmiot 
pracy sekcji VIII prawa międzynarodowego, ale zagadnienia związane z nią przewijały 
się również w pracach kilku innych sekcji. Pierwszym z trzech zagadnień omawianych 
w sekcji I prawa cywilnego było ujednostajnienie merytorycznego prawa zobowiązań5. 
W rezolucji wytyczono program stopniowej unifi kacji prawa obligacyjnego państw sło-
wiańskich i państw pozostających z nimi w ożywionych stosunkach gospodarczych oraz 
wskazano środki prowadzące do osiągnięcia tego celu. Drugim rozważanym przez tę 
sekcję zagadnieniem było prawo małżeńskie6. Przyjęta rezolucja stwierdziła głębokie 
różnice obowiązujących przepisów prawa małżeńskiego, co utrudnia ich unifi kację, ale 
zaleciła opracowanie projektów jednolitych przepisów dotyczących kolizji praw i jurys-
dykcji w przedmiocie małżeństw i rozwodów. Rezolucja przygotowana przez sekcję II 
prawa handlowego i wekslowego uznała za pożądane jak najszybsze przystąpienie do 
konwencji genewskiej o prawie wekslowym oraz unifi kację tego działu prawa również 
poza zakresem objętym tą konwencją. Sekcja III postępowania cywilnego podkreśliła 
znaczenie ujednolicenia prawa egzekucyjnego, a zwłaszcza zapewnienia wzajemnej wy-
konalności tytułów wykonawczych. Sekcja V prawa państwowego i administracyjnego 
zaleciła ujednolicenie przepisów o nabywaniu i utracie obywatelstwa (przy czym propo-
zycja dopuszczenia podwójnego obywatelstwa została odrzucona).

Prace sekcji VIII prawa międzynarodowego były skoncentrowane na zagadnieniach 
ujednolicenia międzynarodowego prawa prywatnego i procesowego. Referat dotyczący tej 
problematyki przedstawił profesor Uniwersytetu w Lublanie, wybitny cywilista i kolizjo-
nista Stanko Lapajne (1878–1941)7. Prawnikom polskim był on znany jako autor obszer-
nego dzieła poświeconego międzynarodowemu i międzydzielnicowemu prawu Królestwa 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców (czyli późniejszego Królestwa Jugosławii)8, z którym 
mogli się oni zapoznać dzięki recenzji napisanej przez Fryderyka Zolla9. Recenzent za-
uważył, że szeroko omawiając polskie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym 
i międzydzielnicowym, autor ocenił niezwykle wysoko ich walory i uznał pierwszą z nich 
za najlepszy, a drugą – za jedyny wzór godny naśladowania. F. Zoll zwrócił uwagę na 
nieliczne kwestie, w których S. Lapajne zajął stanowisko odmienne od przyjętego w prawie 
polskim, po czym stwierdził, że różnice te pobudzają do refl eksji, jakie unormowania są 

obywatelstwa państwowego i przynależności gminnej w państwach słowiańskich), S. Kutrzeba (Wspólne pod-
stawy historii państw słowiańskich). Przewodniczący Zjazdu K.W. Kumaniecki nie mógł w nim uczestni-
czyć, jego przemówienie (wygłoszone po polsku i po łacinie) zostało nadane przez radio. 

5 R. Longchamps de Berier, Zjednoczenie prawa obligacyjnego w państwach słowiańskich. Referat 
główny na I Zjazd Prawników Państw Słowiańskich w Bratislawie, PPA 1933, s. 167–178. Koreferent V.O. 
Blagoyevitch ogłosił streszczenie swego referatu w „Bulletin de la Societé de Législation Comparée”, 1933–
–1934, s. 136–142.

6 M.F. Bartos w „Nouvelle Revue de Droit International Privé” 1934, s. 138–143, ogłosił streszczenie 
referatu głównego opracowanego przez Z. Perica.

7 S. Bajič, Dr. Stanko Lapajne, „Zbornik Znavsvenih Razprav Juridicne Fakultete w Ljubljani”, XVII 
letnik, 1941–42, s. 97–110.

8 Mednarodno in medpokrajinsko zasobne pravo krakljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev s pravnimi 
granami-posestrinami, Ljubljana 1929, s. 398. 

9 „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1929, z. 3, s. 641–647.
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właściwsze i bardziej celowe. Najwyższe uznanie dla ustawy polskiej S. Lapajne wyraził 
również w swym referacie zjazdowym10. 

Po wysłuchaniu referatu, koreferatu11 i dyskusji sekcja jednomyślnie uchwaliła nastę-
pującą rezolucję, która również jednomyślnie została zaaprobowana przez Zjazd: 

I. Pierwszy Zjazd prawników państw słowiańskich uznaje konieczność jak najszybszego 
ujednostajnienia międzynarodowego prawa prywatnego państw słowiańskich. Ujednostaj-
nienia tego należy dokonać na podstawie polskiej ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r., poz. 
581, postanowień §§ 1318–1363 projektu czechosłowackiego projektu Kodeksu cywilne-
go (z 1931 r.), tudzież referatów przedstawionych na pierwszym zjeździe. Opracowanie 
projektu powierzone będzie Komisji, w której skład wejdzie po 3 prawników (1 referent 
i 2 koreferentów) bułgarskich, czechosłowackich, jugosłowiańskich i polskich, wybranych 
przez VIII Sekcję Zjazdu. Komisja opracuje projekt, ogłosi go drukiem w ciągu 2 lat 
i przedstawi go przyszłemu zjazdowi prawników państw słowiańskich.

II.  Ta sama Komisja przygotuje projekt ujednostajnienia tzw. międzynarodowego prawa pro-
cesowego i przedłoży poszczególne zagadnienia przyszłemu zjazdowi [prawników] państw 
słowiańskich

III. Pierwszy Zjazd prawników państw słowiańskich zwraca się do rządów bułgarskiego, czesko-
słowackiego, jugosłowiańskiego i polskiego z prośbą o wydatne poparcie prac wspominanej 
komisji i zbadanie możliwości jak najrychlejszej praktycznej realizacji jej prac.

Przyjęcie jako wzoru przyszłej regulacji ustawy polskiej oraz projektu czechosłowac-
kiego zwiększało szanse na uzyskanie poparcia politycznego dla wyrażonych w rezolucji 
dezyderatów. Jak wiadomo, projekt czechosłowacki przewidywał unormowania podobne 
do obowiązujących w Polsce, zaś w dwóch pozostałych państwach brakowało ustawowej 
regulacji prawa prywatnego międzynarodowego. Przypomnieć w tym miejscu warto, 
że ustawa polska i projekty czechosłowackie inspirowane były tak zwanym projektem 
wiedeńskim, przygotowanym w 1913 roku przez komisję, której członkami byli między 
innymi dwaj profesorowie polscy i jeden czeski, którzy po pierwszej wojnie czynnie 
uczestniczyli w pracach kodyfi kacyjnych w swoich państwach12.

Podczas zjazdu dokonano wyboru członków komisji mającej zająć się przygotowa-
niem projektu13. Miejscem jej pracy miała być Czechosłowacja, przy czym warunkiem 

10 Referat Izenačenje mednarodnego privatnega in procesnega prava v slovanskih državah został ogłoszony 
w czasopiśmie „Slovenski Pravnik” w 1933 roku. Tej samej problematyki dotyczył też jego artykuł Pořzeba uni-
fi kace mezinár .soukromneho práva slovanských statù, ogłoszony w czasopiśmie „Pravni Obzor” w 1932 roku.

11 Koreferentem był uczony czechosłowacki prof. Boháček, który swój referat ogłosił w czasopiśmie 
„Pravni Obzor” w 1933 roku.

12 W skład komisji, której dziełem był ten projekt, wchodzili oprócz trzech urzędników Ministerstwa Spra-
wiedliwości (w tym referenta Gustava Walkera) i dwóch przedstawicieli praktyki następujący profesorowie: Jan 
Krčmář z Pragi, Josef v. Schey z Wiednia, Leo Strisower z Wiednia, Ernest Till ze Lwowa i Fryderyk Zoll jun. 
z Krakowa. Projekt ten został opublikowany dopiero w zbiorze A.N. Makarova, Quellen des internationalen Pri-
vatrechts, Bd. I, Berlin–Tübingen 1953. Historię prac nad tym projektem przedstawił F. Matscher, Die Geschich-
te des österreichischen internationalen Privatrechts seit der Kodifi kation des ABGB, „Juristische Blätter” 1961, 
H. 3/4, s. 61, 62. Nie zdołał on jednak ustalić, że autorem pierwszej wersji projektu z 1905 roku był czeski uczony 
A. Randa, nie znał bowiem jego artykułu: K revisi rak. všeob. občanského zakonnika, „Právnik” 1911, s. 218, 
przypomnianego ostatnio przez B. Banaszkiewicza: Antonín Randa (1834–1914), „Kwartalnik Prawa Prywatne-
go” (dalej: KPP) 2008, z. 4, s. 929, przyp. 66. Podczas studiów w Pradze S. Lapajne był słuchaczem A. Randy. 

13 Jako reprezentanci Polski weszli do niej: dr Leon Babiński, adw. Wacław Łypacewicz i dr Warszawski 
(zapewne: Ludwik, adwokat). Z tej trójki dorobek naukowy w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodo-
wego miał tylko L. Babiński. Zob. K. Skubiszewski: Leon Babiński (1891–1973), PiP 1973, z. 4, s. 117–119.
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ważności obrad była reprezentacja każdego z czterech państw przez przynajmniej jednego 
z członków komisji. Po trzech latach jeden z członków, prof. Stanko Lapajne, ogłosił opra-
cowany przez siebie zarys projektu jednolitego prawa prywatnego międzynarodowego14, 
określając go w innym miejscu jako Codex vel Conventio Iuris privati internationalis 
Slavorum. To alternatywne sformułowanie dowodzi, że projektodawca nie przesądzał spo-
sobu wprowadzenia projektowanych przepisów do systemów prawnych państw, w których 
miały one obowiązywać. Z dołączonych do projektu motywów wynika, że projektodawca 
zastosował się do treści rezolucji zjazdowej, ale oprócz wskazanych w niej aktów i do-
kumentów uwzględnił również inne wzory, w tym EG BGB, projekt rumuński i włoski, 
a także znakomity austriacki podręcznik Gustava Walkera15. 

Projekt jest dokumentem stosunkowo obszernym. Liczy 50 paragrafów, z których wiele 
składa się z kilku zdań i dzieli się na (przeważnie nienumerowane) ustępy. W porównaniu 
z ustawą polską i projektem czechosłowackim przewidziana w nim regulacja jest bardziej 
szczegółowa. Jest to zapewne wynikiem dążenia do minimalizacji niebezpieczeństwa 
niejednolitej wykładni. Systematyka projektu i kolejność, w jakiej uszeregowane zostały 
przepisy dotyczące poszczególnych kwestii, różni się od ustawy polskiej z 1926 roku i od 
projektów czechosłowackich. 

Przepisy zgrupowane są w trzech rozdziałach. Rozdział I (§ 3–§ 10) nosi tytuł Posta-
nowienia ogólne, rozdział II (§ 11–§ 20) – Normy kolizyjne wspólne dla wszystkich (wielu) 
działów prawa cywilnego, a rozdział III (§ 21–§ 50) – Normy kolizyjne dotyczące szczegó-
łowych działów prawa cywilnego. Przepisy lub grupy przepisów zamieszczonych w dwóch 
ostatnich rozdziałach zostały zaopatrzone nagłówkami informującymi o ich treści. Dzięki 
temu wśród przepisów rozdziału II wyróżnić można pięć grup, a w rozdziale III – sześć 
grup przepisów. Dwa paragrafy poprzedzające rozdział I zaopatrzone są nagłówkiem 
Cudzoziemcy. Regulują one status prawny zagranicznych osób fi zycznych i prawnych. 
Pozostałe przepisy projektu wyrażają normy kolizyjne obejmujące cały obszar prawa 
cywilnego. Poza unormowaniami projektu pozostała problematyka procesowa, z wyjąt-
kiem kwestii ustalania wzajemności i treści obcego prawa oraz jego pozycji procesowej.

Unormowanie prawa obcych zostało oparte na deklaracji zapewniającej cudzoziem-
com, zarówno osobom fi zycznym, jak prawnym, takie same uprawnienia i obowiązki 
w dziedzinie prawa cywilnego, jakie mają obywatele, wyjąwszy uprawnienia wyraźnie 
zastrzeżone dla własnych obywateli. Jednakże skorzystanie przez cudzoziemca z tej 
równości uwarunkowane zostało wzajemnością, polegającą na tym, że w jego państwie 
ojczystym „nasi” obywatele są traktowani na równi z własnymi obywatelami. Istnienie 

14 S. Lapajne: Izenačeno mednarodno zasobno pravo za slovanske države srednje in južne Europe. Droit 
international privé uniforme pour les Etats Slaves de l’Europe Centrale et Méridionale, „Zbornik Znavsvenih 
Razprav Juridicne Fakultete w Ljubljani”, XII letnik, 1935–36, s. 185–200. Za udostępnienie mi tej publikacji 
dziękuję pani Dijanie Jakovac ze Splitu. Tekst projektu ogłoszony został równolegle w dwóch wersjach języ-
kowych – słoweńskiej i francuskiej. Po projekcie wydrukowane zostały (tylko w języku słoweńskim) moty-
wy (s. 201–220), odwołujące się do obu referatów zjazdowych (zob. przyp. 10, 11). Projekt (bez motywów) 
wydany został także osobno. Ukazały się także jego przekłady: Leitsätze für ein einheitliches internationales 
Privatrecht für die slawischen Staaten Mittel- und Südeuropas, „Zeitschrift für Osteuropäisches Recht” 1936 
H. 11, s. 677 i n.; Nacrt uniformnog medjunarodog privatnog prava za slavenske države Srednje i Južne Ev-
rope, „Archiv za Pravne i Drustvene Nauke” 1936, s. 375 i n. 

15 Kolejne wydania tego dzieła, w którym znalazły wyraz idee, na jakich oparty był projekt wiedeński, 
ukazały się w latach 1921, 1922, 1924,1926, 1934. S. Lapajne odwołuje się do ostatniego z nich.
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wzajemności miało być ustalane z urzędu, w razie potrzeby przez informacje udzielone 
przez Ministra Sprawiedliwości (§ 1). Takie same zasady dotyczą praw podmiotowych 
nabytych przez cudzoziemca za granicą (§ 2). 

Przepisy zgrupowane w rozdziale I regulują zagadnienia tradycyjnie zaliczane do 
części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego.

Na początek wysunięto regulację dopuszczająca możliwość poddania stosunku praw-
nego wybranemu przez strony prawu. Nie przewidziano tu ograniczeń dotyczących ani 
rodzaju sprawy, ani wybranego prawa, ale zastrzeżono konieczność zachowania bez-
względnie obowiązujących prawa właściwego (§ 3). Oznacza to, że w istocie chodziło tu 
tylko o tak zwany wybór materialny albo – innymi słowy – materialnoprawne wskazanie 
prawa przez strony. 

Kolejny przepis (§ 4) reguluje problematykę związaną ze stosowaniem prawa obcego. 
Organy stosujące prawo mają obowiązek ustalenia z urzędu, czy i któremu prawu obce-
mu podlega dany stosunek prawny, jak również treść właściwego prawa obcego. Na ich 
żądanie potrzebne informacje dostarczyć ma Minister Sprawiedliwości. Zastosowanie 
prawa niewłaściwego lub błędne zastosowanie prawa właściwego wywołują takie skutki 
jak błędne zastosowanie prawa krajowego. 

Zamieszczona w § 5 regulacja problemu niejednolitego prawa odnosi się tylko do 
niejednolitości terytorialnej. Wymieniony przepis przewiduje w tej sytuacji stosowanie 
prawa międzydzielnicowego danego państwa. Przepisy szczegółowe projektu nie mówią 
o prawie państwa, ale miejsca nastąpienia jakiegoś zdarzenia.

Problemu tak zwanej kwalifi kacji, rzadko będącego przedmiotem regulacji ustawowej, 
dotyczy § 6. Powiedziano tu, że jeżeli właściwość prawa zależy od kwalifi kacji stosunku 
prawnego (instytucji prawnej), to kwalifi kacja ta powinna nastąpić na podstawie słusznej 
natury16 tego stosunku (instytucji), zaś w razie wątpliwości można za słuszną uważać 
kwalifi kację przyjętą przez własnego ustawodawcę. 

W kwestii odesłania, ujętego jako sytuacja, w której właściwe prawo ojczyste prze-
widuje zastosowanie innego prawa, projekt zajmuje zasadniczo stanowisko negatywne. 
W drodze wyjątku odesłanie takie może być uwzględnione, gdy po starannej interpretacji 
tej ustawy okazuje się, że ustawodawca krajowy przekazał decyzję o prawie właściwym 
ustawodawcy obcemu, a także wtedy, gdy uwzględnienie odesłania jest wyraźnie nakazane 
(§ 7). W dalszych przepisach projektu trudno jednak znaleźć przykład takiego nakazu.

Unormowanie klauzuli porządku publicznego (§ 8) nie odbiega od ujęć ówcześnie 
przyjętych. Odmowa zastosowania obcego prawa jest uzasadniona, jeżeli jego zastoso-
wanie byłoby sprzeczne z dobrymi obyczajami albo z istotnymi zasadami porządku pub-
licznego. Nie uregulowano skutków skorzystania z klauzuli. Zaskakujące, że wzmianka 
przypominająca o tej klauzuli została zamieszczona także w przepisie o zdolności (§ 11).

Jeżeli prawem właściwym jest prawo ojczyste, a dana osoba ma jednocześnie obywa-
telstwo krajowe i obce, stosuje się prawo krajowe, a jeżeli ma kilka obywatelstw obcych 
– prawo państwa jej zamieszkania, a w braku – pobytu. Tak samo postępuje się w razie 
braku obywatelstwa i w razie, gdy nie można go ustalić (§ 9). 

16 W tekście francuskim tego przepisu użyto zwrotu: juste nature juridique.
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Przepisy ustawy mają być stosowane tylko w zakresie, w jakim konwencje między-
narodowe nie zawierają postanowień regulujących ten sam przedmiot (§ 10)17. 

Przepisy zamieszczone w rozdziale II zostały podzielone na grupy zaopatrzone na-
stępującymi nagłówkami: Osoby (§ 11, 12), Rzeczy (§ 13), Czynności prawne (§14–16), 
Prawa tabularne (§ 17), Ochrona praw (§ 18–20).

W jednym przepisie zostało wskazane prawo decydujące o początku i końcu oraz 
o zdolności prawnej osób fi zycznych i osób prawnych (§ 11). Łącznikiem wskazującym 
to prawo jest przynależność państwowa. O przynależności osoby prawnej decyduje to, 
według prawa którego państwa jest ona zorganizowana, nawet jeżeli rzeczywista siedziba 
jej zarządu jest poza jego terytorium (§ 12). Przynależności państwowej osoby fi zycznej 
nie zdefi niowano, ale z całokształtu przepisów projektu wynika jasno, że wyznacza ją 
obywatelstwo.

Rzeczy podlegają prawu miejsca ich położenia (§ 13).
Pod nagłówkiem Czynności prawne zostały zamieszczone przepisy o zdolności do 

działań osób fi zycznych i prawnych. Podlega ona prawu ojczystemu. Zmiana obywatelstwa 
nie wpływa na uzyskaną poprzednio pełnoletniość (§ 14). Osobny przepis dotyczy zdol-
ności mężatki, która wskutek zawarcia małżeństwa nabyła obywatelstwo męża, zastrzega 
on jednak zachowanie pełnoletniości, która została uzyskana przez zawarcie małżeństwa 
zgodnie z dawnym prawem ojczystym (§ 15). Brak w projekcie przepisu dopuszczającego 
ocenę zdolności według prawa państwa, w którym czynność prawna została dokonana. 

Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności, wystarcza 
jednak zachowanie formy przewidzianej w prawie miejsca dokonania czynności (§ 16). 
W przepisie dotyczącym formy rozrządzeń ostatniej woli (§ 47 zd. 2) wyjaśniono, że nor-
ma ta dotyczy także tych czynności, nie powtórzono tego jednak w przepisie dotyczącym 
umowy dziedziczenia (§ 49). 

Nabycie, zmiana i wygaśnięcie praw tabularnych na nieruchomościach podlega pra-
wu położenia nieruchomości. To samo prawo stosuje się także do formy dokumentów 
tabularnych (§ 17). 

O środkach ochrony pozasądowej i sądowej (petytoryjnej i posesoryjnej) rozstrzyga 
prawo miejsca, gdzie naruszono prawo i gdzie powstała potrzeba ochrony (§ 18, 19).

Dla przedawnienia właściwe jest prawo miejsca, gdzie doszło do naruszenia prawa 
albo gdzie przedawnienie zaczęło biec wskutek niewykonywania prawa (§ 20).

W rozdziale III zebrane zostały przepisy wyrażające normy kolizyjne dotyczące 
szczegółowych dziedzin prawa cywilnego. Znajdujemy tu przepisy dotyczące kolejno 
następujących problemów: Prawo małżeńskie (§ 21–28), Prawo rodzicielskie (§ 29–35), 
Prawo opiekuńcze (§ 36–37), Prawo rzeczowe (§ 38–41), Prawo obligacyjne (§ 42–44) 
i Prawo spadkowe (§ 46–50). 

Regulacja zawarcia małżeństwa została oparta na odróżnieniu trzech zakresów: zdol-
ności osobistej do zawarcia ważnego małżeństwa poddanej prawu ojczystemu każdego 
z przyszłych małżonków (§ 21 ust. 1), możliwości i dopuszczalności zawarcia małżeństwa, 
dla których właściwe są prawa ojczyste obojga przyszłych małżonków (§ 21 ust. 2), oraz 
formy zawarcia małżeństwa, podlegającej prawu miejsca zawarcia małżeństwa, z tym 

17 W polskiej ustawie z 1926 roku nie było przepisu regulującego tę kwestię. Znalazł się on natomiast 
w przepisach wprowadzających kodeks zobowiązań (art. VI).
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że wystarcza zachowanie formy przewidzianej przez wspólne (a przynajmniej – zgodne) 
prawo ojczyste tych osób (§ 22). 

Skutki osobiste małżeństwa powinny być oceniane przez każdoczesne wspólne prawo 
ojczyste małżonków. W razie jego braku (podczas trwania małżeństwa) właściwe jest ich 
ostatnie wspólne prawo ojczyste, a jeżeli nigdy nie mieli wspólnego obywatelstwa – prawo 
ojczyste męża z chwili zawarcia małżeństwa (§ 23). Prawo ojczyste męża z tej daty jest 
właściwe także dla stosunków majątkowych małżonków (§ 24). Natomiast możliwość 
zawarcia, rozwiązania i zmiany majątkowej umowy małżeńskiej podlega prawu właści-
wemu (na podstawie § 23) dla stosunków osobistych małżonków (§ 25). 

Rozwód i separacja podlegają wspólnemu prawu ojczystemu małżonków z chwili 
wystąpienia z odpowiednim żądaniem. W braku tego prawa właściwe prawo wskazują 
takie same łączniki jak przewidziane w przepisie dotyczącym stosunków osobistych (§ 
26). W odrębnym przepisie uregulowano wpływ zmiany obywatelstwa na ocenę przyczyny 
rozwodu lub separacji ( § 27). 

Ważność zaręczyn podlega prawu wskazanemu przez łączniki dotyczące ważności 
małżeństwa, a skutki zerwania zaręczyn – wspólnemu prawu ojczystemu narzeczonych, 
zaś w przypadku jego braku – prawu ojczystemu strony opuszczonej (§ 28).

Unormowanie prawa rodzicielskiego jest zróżnicowane według kryterium ślubnego 
pochodzenia dziecka. O ślubnym pochodzeniu decyduje prawo ojczyste męża matki 
z czasu urodzenia dziecka, a co do urodzonego po jego śmieci – z daty śmierci (§ 29). Dla 
stosunków między dzieckiem ślubnym i ojcem właściwe jest ich wspólne prawo ojczyste, 
w jego braku – ostatnie wspólne prawo ojczyste, a w braku i tego prawa – prawo ojczyste 
dziecka (§ 30). Tak samo unormowano prawo właściwe dla stosunku dziecka nieślubnego 
do jego matki (§ 32). Osobny przepis reguluje wygaśnięcie praw przysługujących ojcu 
wobec córki, jeżeli nie dadzą się one pogodzić z prawami przysługującymi jej mężowi 
na podstawie jego prawa ojczystego (§ 31). Ustalenie pochodzenia dziecka nieślubnego 
i jego stosunki prawne z ojcem podlegają prawu ojczystemu dziecka z chwili urodzenia. 
Natomiast obowiązki ojca wobec matki podlegają prawu ojczystemu matki z chwili 
urodzenia dziecka (§ 33). Legitymacja dziecka nieślubnego została poddana regulacji 
podobnej do regulacji dotyczącej pochodzenia ślubnego (§ 34).

Ciekawa jest regulacja prawa właściwego dla adopcji (§ 35). Ważność adopcji jest 
poddana regulacji podobnej do przewidzianej w §§ 21, 22 dla ważności małżeństwa. 
Skutki prawne adopcji podlegają ostatniemu wspólnemu prawu ojczystemu adoptującego 
i adoptowanego, a w razie braku tego prawa każda ze stron ma uprawnienia przysługujące 
jej zgodnie z prawem ojczystym drugiej strony.

O przyczynach ustanowienia i uchylenia opieki rozstrzyga prawo ojczyste małoletnie-
go, ale kwestia obowiązku jej przyjęcia podlega prawu ojczystemu opiekuna. Stosunki 
prawne między opiekunem i małoletnim oraz odpowiedzialność opiekuna podlegają pra-
wu państwa siedziby władzy opiekuńczej, które decyduje także o tym, czy opieka może 
być powierzona cudzoziemcowi (§ 36). O ubezwłasnowolnieniu i podobnych środkach 
ochronnych, z wyjątkiem środków dotyczących tylko majątku, decyduje prawo ojczyste 
osoby podlegającej ubezwłasnowolnieniu. Cudzoziemiec może być ubezwłasnowolniony 
tylko z przyczyn przewidzianych jednocześnie przez jego prawo ojczyste i lex fori, nato-
miast ubezwłasnowolnienie uchyla się z przyczyn przewidzianych przez prawo ojczyste 
lub lex fori (§ 37). 
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Bardzo rozbudowana, ale mimo to niewolna od luk, jest regulacja prawa rzeczowego. 
Prawa rzeczowe, których przedmiotem są rzeczy materialne, podlegają prawu miejsca po-
łożenia rzeczy (§ 38). W odrębnym przepisie unormowano zasiedzenie rzeczy ruchomych, 
w tym wpływ zmiany miejsca położenia rzeczy na długość terminu (§ 39). Roszczenie 
windykacyjne dotyczące ruchomości zostało poddane prawu miejsca położenia tej rze-
czy z chwili jej objęcia w posiadanie (§ 40). Powstanie i wygaśnięcie praw rzeczowych 
na rzeczy in transitu podlega prawu miejsca jej położenia z chwili zdarzenia będącego 
podstawą tych skutków (§ 41).

Regulacja problematyki prawa zobowiązań jest zróżnicowana stosownie do tego, czy 
zdarzeniem będącym źródłem zobowiązania jest jednostronna czynność prawna, umowa, 
delikt, czy inne działanie lub zdarzenie. 

Najdokładniej uregulowane zostały zobowiązania umowne (§ 43)18. Tu odrębnie ure-
gulowano kwestię prawa właściwego dla ważności umowy, a odrębnie – dla wykonania 
zobowiązania. Unormowanie nie nawiązuje do zróżnicowania typów umów ani do oko-
liczności ich zawarcia. 

Ważność umowy (poza zdolnością i formą) podlega prawu miejsca jej zawarcia, przy 
czym projekt odróżnia umowy zawarte między obecnymi (§ 43 ust. 1) i między nie-
obecnymi, w ostatnim przypadku przywiązując znaczenie do tego, czy oferta i przyjęcie 
nastąpiły na obszarze obowiązywania tego samego albo takiego samego prawa (§ 43 
ust. 2). Jeżeli warunek nie został spełniony – każde z tych oświadczeń podlega prawu 
miejsca jego złożenia, a umowa jest ważnie zawarta tylko, gdy uznają ją za taką oba te 
prawa (§ 43 ust. 3). 

Przedstawione zróżnicowanie ma także znaczenie dla kwestii skutków umowy w zakre-
sie nieobjętym porozumieniem stron (§ 43 ust. 4). Dla wykonania zobowiązania właściwe 
jest prawo miejsca wykonania (§ 43 ust. 5) także wtedy, gdy różni się od miejsca zawarcia 
umowy. Gdy zobowiązanie podlega wykonaniu w dwóch różnych miejscach albo gdy 
miejsce spełnienia i przyjęcia tego samego świadczenia znajdują się na obszarze obo-
wiązywania różnych praw, przepisy § 43 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio (§ 43 ust. 7). 
Sankcje naruszenia umowy podlegają prawu miejsca, gdzie nastąpił ten fakt (§ 43 ust. 8). 

Prawu miejsca zdarzenia podlegają zobowiązania z jednostronnych czynności praw-
nych (§ 42), deliktów (§ 44) oraz innych działań i zdarzeń (§ 45).

W dziedzinie prawa spadkowego podstawowe znaczenie ma norma przewidująca 
właściwość prawa ojczystego spadkodawcy z chwili śmierci (§ 46). Temu prawu podlega 
też kwestia, czy spadkobierca jest godny dziedziczenia (§ 48 in fi ne), kwestia dopuszczal-
ności i ważności umów dziedziczenia (§ 49), jak również kwestia, czy dobra pozostawione 
przez zmarłego stanowią spadek bezdziedziczny (§ 50). Od tej zasady przewidziano dwa 
wyjątki, dotyczące zdolności do ważnego sporządzenia, zmiany i odwołania rozrządzenia 
ostatniej woli (§ 47), która podlega prawu ojczystemu rozrządzającego z chwili sporzą-
dzenia tych aktów (z zastrzeżeniem stosowania przepisu wskazującego prawo właściwe 
dla formy czynności prawnej) oraz zdolności dziedziczenia (§ 48 in princ.), poddanej 
prawu ojczystemu spadkobiercy z chwili powołania. 

Dokonanie oceny projektu ogłoszonego przez S. Lapajnego jest utrudnione wskutek 
tego, że stanowił on tylko wstępny zarys, mający być przedmiotem dyskusji i dalszego 

18 Tę problematykę S. Lapajne omówił w artykule Contribution à une Union slave de Droit international 
privé en matière de contrats, „Revue Critique de Droit International” 1934, s. 873–896.
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opracowania. Z tego punktu widzenia można zestawić go z projektem F. Zolla z 1920 
roku19, który jednak był opracowany staranniej, choć zawierał przepisy ujęte bardziej 
ogólnie. Zdaje się, że komisja mająca się zająć tym projektem nigdy nie podjęła prac, 
mimo że projekt wywołał pewne zainteresowanie za granicą20.

Projekt nie był prostym odwzorowaniem ustawy polskiej ani projektów czechosło-
wackich. Różnił się od nich zarówno systematyką, jak i bardziej szczegółowym sformu-
łowaniem poszczególnych przepisów, a także całkowitym pominięciem problematyki 
procesowej. Można w nim widzieć przede wszystkim wyraz poglądów autora, które 
widoczne są zwłaszcza w treści projektowanych przepisów dotyczących zobowiązań, 
przedawnienia, adopcji i niektórych zagadnień prawa spadkowego21. Zwraca uwagę, że 
wszystkie projektowane przepisy wyrażały normy zupełne, nie dopuszczając odstępstw 
na rzecz stosowania legis fori. 

W postanowieniach projektu, obok rozwiązań odpowiadających zapatrywaniom pa-
nującym w okresie jego powstania, ocenianym jako anachroniczne nie tylko z perspek-
tywy współczesnej, ale także w porównaniu z polską ustawą z 1926 roku, znalazły się 
rozwiązania, które miały upowszechnić się w przyszłości (na przykład właściwość prawa 
ojczystego dziecka), a także takie, które wprawdzie się nie przyjęły, ale i dzisiaj budzić 
mogą zaciekawienie. 

Planowany na rok 1936 zjazd, na którym zgodnie z rezolucją uchwaloną podczas 
zjazdu w Bratysławie miał być przedstawiony projekt wspólnego prawa prywatnego mię-
dzynarodowego czterech państw słowiańskich, nie odbył się22, mimo że według intencji 
organizatorów zjazdu bratysławskiego miał on być początkiem trwałej i zinstytucjonali-
zowanej współpracy prawników słowiańskich. Nigdy nie doszło do ujednolicenia prawa 
prywatnego międzynarodowego państw słowiańskich. Ówczesna sytuacja polityczna 
w Europie ewidentnie nie sprzyjała przedsięwzięciom unifi kacyjnym23. Dążenie do za-
pewnienia zgodności rozstrzygnięć urzeczywistnione było tylko fragmentarycznie – za 
pomocą konwencji dwustronnych, zawartych przez Polskę i Czechosłowację24 oraz Polskę 
i Jugosławię25. 

19 O tym projekcie A. Mączyński, Znaczenie prac Fryderyka Zolla w dziedzinie prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, [w:] Fryderyk Zoll 1865–1948 prawnik – uczony – kodyfi kator, „PAU Prace Prawnicze” 
nr 6, Kraków 1994, s. 65–74.

20 Zob. przekłady wymienione w przypisie 14. Czytelnicy polscy mogli dowiedzieć się o projekcie z ar-
tykułu L.L, Projekt kodeksu międzynarodowego prawa cywilnego dla państw słowiańskich, „Gazeta Sądowa 
Warszawska”, nr 35–36 z 7 września 1936, s. 500–503.

21 Po ogłoszeniu swego projektu S. Lapajne napisał kilka artykułów poświęconych tym zagadnieniom. 
Wymienia je S. Bajič w artykule biografi cznym cytowanym wyżej w przyp. 7 (s. 106–107). 

22 Nieudana próba zwołania kolejnego zjazdu została podjęta w 1938 r.; zob. A. Redzik, Prawo prywatne 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009, s. 112.

23 Rezultatu nie przyniosły także prace dwóch zwołanych w okresie międzywojennym (1926, 1928) kon-
ferencji haskich. Powodzeniem zostały natomiast uwieńczone wysiłki zmierzające do ujednolicenia prawa 
prywatnego międzynarodowego w państwach Ameryki Łacińskiej – w 1928 roku na VI międzynarodowej 
konferencji amerykańskiej w Hawanie przyjęto tzw. Código de Bustamante. 

24 Umowa w przedmiocie uregulowania obrotu prawnego w sprawach cywilnych, karnych i bezspornych 
podpisana w Pradze dnia 6 marca 1925 roku (Dz.U. z 1926 r. Nr 14, poz. 80), umowa o wzajemności w spra-
wach spadkowych podpisana w Pradze dnia 25 stycznia 1934 roku (Dz.U. z 1937 r. Nr 22, poz. 138), umowa 
w sprawie wzajemnego wykonywania tytułów egzekucyjnych praw wzajemności w sprawach upadłościo-
wych podpisana w Pradze dnia 10 lutego 1934 roku (Dz.U. z 1937 r. Nr 22, poz. 140). 

25 Umowa dotycząca stosunków prawnych obywateli obu stron, podpisana w Belgradzie dnia 4 maja 
1923 roku (Dz. U. z 1929 r. Nr 2, poz. 16).
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W wyniku drugiej wojny światowej państwa, z których pochodzili uczestnicy zjaz-
du bratysławskiego, znalazły się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zawarły one między sobą wiele konwencji dwu-
stronnych, regulujących szerszy zakres zagadnień niż wspomniane konwencje z okresu 
międzywojennego i konwencja polsko-czechosłowacka z 1949 roku26. Nie powiodło się 
ich zastąpienie jedną konwencją wielostronną ani w całości, ani nawet w części – mimo 
kilkakrotnie ponawianych prób. Odrębnymi drogami poszedł także rozwój wewnątrzkra-
jowej regulacji tych państw. Czechosłowacja wykorzystała swoje projekty okresu między-
wojennego, wydając w 1948 roku ustawę o prawie prywatnym międzynarodowym27, która 
jednak w 1963 roku została zastąpiona nową, regulującą zarówno problematykę kolizji 
praw, jak kolizji władz28. Polska ustawa z 1965 roku kontynuuje rozwiązania przyjęte 
w ustawie przedwojennej, stanowiąc jej udoskonaloną wersję. Jugosławia skodyfi kowała 
swoje prawo prywatne międzynarodowe dopiero w 1982 roku29, a Bułgaria – w 2005 
roku30. W ojczyźnie S. Lapajnego obowiązuje dziś ustawa z dnia 30 czerwca 1999 roku, 
regulująca międzynarodowe prawo prywatne i procesowe. Projekt opracowany przez 
S. Lapajnego nie wywarł wpływu na żadną z wymienionych kodyfi kacji. 

Polska, Czechy, Słowacja i Słowenia są od 2004 roku członkami Unii Europejskiej, 
a Bułgaria została do niej przyjęta w 2007 roku. Ujednolicenie prawa prywatnego mię-
dzynarodowego państw unijnych dokonuje się obecnie za pomocą bardzo efektywnego 
instrumentu w postaci rozporządzenia31. Zostały już wydane rozporządzenia dotyczące 
zobowiązań i spraw alimentacyjnych, trwają prace nad rozporządzeniami dotyczącymi 
majątkowego prawa małżeńskiego i spadkowego oraz rozwodów i separacji. Mają one 
być wydane do 2011 roku. Kształtujące się w ten sposób europejskie prawo prywatne mię-
dzynarodowe zmniejsza obszar, który może być regulowany ustawodawstwem wewnętrz-
nym32 i konwencjami międzynarodowymi zawieranymi między państwami unijnymi.

Wprawdzie marzenia o stworzeniu słowiańskiego prawa prywatnego międzynaro-
dowego nie udało się zrealizować, ale prawnicy „młodszej Europy” mają dziś szansę 
wniesienia swego wkładu w dzieło tworzenia jednolitego prawa prywatnego międzyna-
rodowego państw europejskich.

26 Umowa o obrocie prawnym w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 25 stycz-
nia 1949 roku (Dz.U. Nr 20, poz. 133).

27 F. Korkisch, Das neue Internationale Privatrecht der Tschechoslowakei, [w:] tegoż, Fragen des ost-
mitteleuropäischen Rechts, Tübingen–Basel 1979, s. 259–314 (przedruk z „Rabels Zeitschrift” 1952).

28 Przekład polski wyciągu: J. Poczobut, Kodyfi kacje prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 
1991, s. 27–33.

29 Przekład polski wyciągu: tamże, s. 49–56.
30 Przeklad polski: P. Ptak, KPP 2009, z. 1, s. 251–279.
31 M. Czepelak, Między Hagą a Brukselą – w poszukiwaniu współczesnej wizji unifi kacji prawa prywat-

nego międzynarodowego, [w:] Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Zakamycze 2006, s. 297–319.
32 A. Mączyński, Polskie prawo prywatne międzynarodowe u progu XXI wieku, [w:] Prawo w XXI wie-

ku, Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006, s. 566; 
A. Mączyński, Europejski kontekst rekodyfi kacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] Finis 
legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji sie-
demdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2009, s. 1183.



Andrzej Mączyński

SUMMARY

Th e attempted unifi cation of private international law of the Slavic countries

In September 1933 the First Congress of Slavic Countries’ Lawyers was organized in Bratislava. The 
Congress, which convened lawyers from Bulgaria, Czechoslovakia, Poland and Yugoslavia, adopted 
several resolutions. One of those announced a draft of common private international law for all four 
countries to be prepared by a 12-member committee selected during the Congress. The draft was to 
be modeled after the Polish statute on private international law of 1926 and Czechoslovak draft of the 
Civil Code provisions. Two years later, a member of the committee, dr Stanko Lapajne, professor at 
the Ljubljana University, published a draft prepared by him, inclusive of an explanatory commentary. 
The draft encompassed 50 paragraphs and covered provisions on law applicable to all divisions of civil 
law. The next congress, where the draft was to be presented, was never organized, and Lapajne’s draft 
was abandoned. 

The article discusses the contents of the draft and points to reasons, for which the planned unifi cation 
of private international law of the Slavic countries could not be accomplished.
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